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املراجع املقرتحة

اسم املقرر/الـمادة

 .1العقيدة الإسلامية وأسسها – عبد الرحمن حبنكه الميداني
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 .1نـــــشـــأة الـــديــــن

 .2مدخل لدراسة الأديان

 .3علم الأديان( :تار يخه ،مكوناته ،مناهجه ،أعلامه ،حاضره،

 -علي سامي النشار

 -عبد الله سمك

مستقبله)  -خزعل الماجدي

 .1فلسفة علم الكلام
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( 113كتاب)

 .2المدخل إلى دراسة علم الكلام

 .3علم الكلام (المعتزلة-الأشاعرة -الز يـدية)

 .4المرجع في علم الكلام

 -أحمد محمود صبحي

 -تحرير :شميتكه

 -حسن الشافعي

 علي محمود العمري .5الفلـسفة الإسـلاميــة

 .6نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام

 .7مذاهب الإسلاميين

 -ماجد فخري

 -علي سامي النشار

 -عبد الرحمن بدوي

 .1تاريخ المنطق عند العرب  -رشـر
 .1الفلسفة في الإسلام :دراسة ونقد

 .2أفلاطون في الإسلام

 عرفان عبد الحميد .1موجز تاريخ العالم  -و يلز
 .2التاريخ الـكبير ومستقبل البشر ية  -فريد سباير

 -محمد سهيل طقوش

 .2التفسير والمفسرون  -الذهبي

 -الشر يف العوني

 .4التاريخ الإسلامي الوجيز
 -محمد سهيل طقوش

 -عبد الله الجديع

 -عبد الرحمن بدوي

.5حاضر العالم الإسلامي

.6المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام

 -لوثروب ستودارد

 -جواد علي

 .4العلمانيون والقرآن الـكريم – أحمد الطعان

 .2نور اليقين – الخضري
 .2تـحرير علوم الـحديث

 .4أفلوطين عند العرب

 -عبد الرحمن بدوي

 .3الإتقان  -السيوطي

 .1مناهج المؤلفين في السيرة النبو ية  -سعد المرصفي
 .1شرح الحديث النبوي

 .3أرسطو عند العرب

 عبد الرحمن بدوي .3تاريخ العرب قبل الإسلام

 .1المدخل لدراسة القرآن  -أبو شهبة

 .3الـشــمسـية في الـقواعد المنطـقية  -القزويني

 .2مدخل إلى المنطق الصوري  -محمد مهران

 .4نــقـض الـمنطق/الرد على المنطقيين -ابن تيمية

 .5جامع البيان – الطبري (نموذج تطبيقي)

.3كتابة السيرة النبو ية لدى العرب المحدثين -حسن بزاينية

 .3السنة ومكانتها في التشر يع

 .4الموطأ – مالك بن أنس

 -مصطفى السباعي

(أو) صحيح البخاري (نموذج تطبيقي)
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 .1تاريخ الفقه الإسلامي

 .2أصول الفقه الإسلامي

 -إلياس دردور

 -الزحيلي

 .3القراءات المعاصرة والفقه الإسلامي

 .4المستصفى في أصول الفقه

 .5الـــموافـــقات

 -عبد الولي الشلفي

 -الغزالي

 -الشاطبي
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 .1المزهر  -السيوطي

 .2أساسيات اللغة العربية -الهاشمي

 .3تاريخ الأدب العربي  -الرافعي

 .4الحيوان  -الجاحظ
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 .1التفكير البلاغي عند العرب  -حمادي صمو

 .2الإعجاز البلاغي  -محمد محمد أبو موسى

 .3جواهر البلاغة  -الهاشمي

 .4دلائل الإعجاز  -الجرجاني

 .1المدارس الأخلاقية
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في الفكر الإسلامي
 -مجموعة مؤلفين
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 .2تاريخ التصوف الإسلامي

 .3العـقـل الأخـلاقي العربي

 .4إحياء علوم الدين

 .5رسائل ابن عربي

 -عبد الرحمن بدوي

-محمد عابد الجابري

-الغزالي

-ابن عربي

-ابن الـخطيب

 .1فــــلسفة الغــــلاة

 .2مــعـمار الفكر المعتزلي

 .3الحركة الغنوصية

 -عبد الرزاق محمد

 -سعيد الغانمي

 -الخوري بولس الفغالي

-محمد إبراهيم الفيومي

 .5مقالات الإسلاميين  -الأشعري

 .6الفرق بين الفرق  -البغدادي

 .7الـفصل في الـملل والنحل  -ابن حزم

 .8الـملل والنحل  -الشهرستاني

 .1الكلام في التوحيد

 .2القضاء والقدر في الإسلام

 .3من تاريخ الإلحاد في الإسلام

 -فاروق الدسوقي

 -عبد الرحمن بدوي

 الحبيب عياد .1أساس التقديس -الفخر الرازي

 .2الرسالة التدمرية -ابن تيمية

 .3شرح الأصول الخمسة
-القاضي عبد الجبار

 -المفيد

 -تبغورين بن داوود

 )2تــهافت التهافت -ابن رشد
 .2المدخل إلى الفلسفة – وليم إيرل

 .2موقف العقل والعلم والعالم ...

 سامي عامري.1دليل الحركات الإسلامية في
العالم
-مركز الدراسات السياسية(الأهرام)

 -هشام جعيط

 .4الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد

 .1أسس الفلسفة  -توفيق الطو يل
 .1مشكلة الشر ووجود الله

 .4الــفــتـــنـــة

 .5أصول الدين عند الإباضية

 )1تــهافت الفلاسفة -الغزالي

18

20

الـــحب الشر يف

 .4سلسلة :تاريخ الفرق الإسلامية
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 .6الـــتعر يف بروضة

 مصطفى صبري .2الحركات الإسلامية المعاصرة في
الوطن العربي
 -مركز دراسات الوحدة العربية
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 .3الفلسفة في الوطن العربي في مائة عام  -مجموعة مؤلفين
التطور والأسئلة الـكبرى
 -دافيد ستاموس

 .4الموت الرحيم للإلحاد المعاصر
 -فيليب نيمو

 .3الاتجاهات الوطنية في الأدب الحديث

 .4الإصلاح السياسي في الفكر الإسلامي

 .5البهائية والنظام العالمي الجديد

– محمد محمد حسين

 -محمد أبو رمان

-أحمد سراج الدين
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 .1حصيلة العقلانية والتنوير في الوطن

.2أليس الصبح بقريب

 .3التنمية العصية من التبعية إلى الاعتماد على

 .4التفكير العلمي

 .5تجديد الفكر العربي

العربي في مائة عام  -مجموعة مؤلفين

 -طاهر بن عاشور

النفس في الوطن العرب -يوسف صايغ

 -فؤاد زكر يا

 -زكي نجيب محمود

 .6تجديد الفكر الديني

 .7مـفـهـوم الـعـقـل

 .8نقد العقل العربي

 -محمد إقبال

 -عبد الله العروي

 -الجابري

 .2الدين والتحليل النفسي

 .1عــلــم الــنفس الـدينــي
 سير يل بيرت .1اليهودية  -أحمد شلبي

-أر يك فروم

 .9تجديد المنهج
 .10روح الــــديــن
 .11روح الحداثة  -طه عبد الرحمن

 .12صونا للفلسفة والدين

 .13المنهج في فهم الإسلام

 -أبو يعرب المرزوقي

 -يحيى محمد

 .3علم الاجتماع الديني

 .4الأشكال الأولية للحياة الدينية

 .5المرجع في سيسيولوجيا الدين(كتاب أكسفورد)

 -سابينو أكوافيفا وبيس انزو

– دوركايم

 -تحرير :بيتر كلارك

 .2المسيحية  -أحمد شلبي

 .3الإسلام  -أحمد شلبي

 .4أديان الهند الـكبرى  -أحمد شلبي
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 .1أساس الدين  :تعاليم الديانة اليهودية و قواعد إيمانها  -هلال فارحي

 .2دلائـل الـحائرين  -موسى بن ميمون
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 .1علم اللاهوت العقيدي – موريس تاوضروس

 .2الــمياـمــيـر -أبو قرة ثيودوروس
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